
Parlamentarisk referensgruppens roll för framtagning av nytt 
Program för hållbar utveckling 2017-2020  
 

Bakgrund 
Ett förslag till nytt hållbarhetsprogram för perioden 2017-2020 ska utarbetas enligt beslut i TIM och 
RS.  

Arbetet kommer genomföras från oktober 2015 till april 2016 då förslag till nytt hållbarhetsprogram 
ska skickas på remiss. Arbetet kommer att drivas av ”expertgruppen” inom BTH-projektet. BTH-
projektet är ett forskningsprojekt som drivs av Blekinge Tekniska Högskola och syftar till att ”testa 
och vidareutveckla en strategisk modell för systematisk utveckling av regionalt arbete för hållbarhet”.  

Projektet är tänkt att dels hjälpa regionen i processen med att bli långsiktigt hållbara, dels ta vara på 
den erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete som finns. Projektet är ett stöd i arbetet med 
utveckling av förslaget till nytt hållbarhetsprogram.  

Arbetssätt 
Expertgruppen som representeras av miljö, energikontoret, regional utveckling, folkhälsa, personal 
och ekonomi har återkommande möten dels internt och dels med projektledaren och doktoranden 
från Blekinge tekniska högskola och driver på arbetet.  Till arbetet kommer även andra delar av 
regionen involveras som regionfastigheter, länstrafiken, inköp och andra som identifierats som 
viktiga i arbetet med framtagning av hållbarhetsprogrammet. 

Expertgruppen kommer under arbetet avrapportera till regiondirektören hur arbetet fortskrider och 
behov av beslut från regionledningens sida. 

I mars – april 2016 kommer ett förslag till hållbarhetsprogram skickas ut på remiss intern och externt. 

Den parlamentariska referensgruppen  
Följande moment bedöms som relevanta för referensgruppen; 

Referensgruppen informeras om metodiken för framtagning av kommande hållbarhetsprogram. 
Denna information kommer hållas av Blekinge tekniska högskola vid ett möte. 

Utifrån kunskapen om metodiken informeras referensgruppen om expertgruppens arbete. Denna 
information sker vid 2-3 tillfällen under perioden januari – mars. 

Med förståelse om metodiken och det material som kommer fram i expertgruppens arbete kan 
referensgruppens medlemmar ta med sig frågeställningar och synpunkter mellan expertgruppen och 
de partier som de representerar.  

De frågeställningar och synpunkter som då är aktuella är på ett övergripande plan och mer ur ett 
strategiskt perspektiv snarare än detaljfrågor. 

 


	Parlamentarisk referensgruppens roll för framtagning av nytt Program för hållbar utveckling 2017-2020
	Bakgrund
	Arbetssätt
	Den parlamentariska referensgruppen


